
Agenda MR vergadering  
Datum:     15 september 2022  

Tijd:   19.30 uur-21.30 uur 

Opening 

1. Vaststellen agenda   
Agenda is vastgesteld. 

 

2. Acties n.a.v. de laatste notulen (MR) 
Geen openstaande acties 

Openbare punten 

3. Taakverdeling MR 
Taakverdeling blijft hetzelfde zoals  afgelopen jaar . De ouderbetrokkenheid is al wat vergroot nu 
dat de app groep gestart is. Fijn dat we de laatste vergaderingen ook ouders aanwezig waren.  

 
4. Jaarplanning MR/ Voorstel voortgangsrapportage (bijlage) 
De data van de MR vergaderingen zijn  veranderd. 7 maart is 13 maart en 27 juni is 22 juni.   We 
plannen een extra datum is mei, de vergadering van 22 juni schuiven we naar juli. 
Voorstel jaarplanning en voortgangsrapportage bekijken we kritisch. We laten de jaarplanning zo  
staan zodat bepaalde punten steeds onder de aandacht blijven.  Agendaplanner wordt aangepast. 
De onderdelen uit het jaarplan moeten nog worden toegevoegd. 
Het onderdeel Gezonde school en communicatie  laten we wel regelmatig terugkomen maar komt 
niet meer in de jaarplanning  
Vanuit de kwaliteitsteams gaan we de gestelde doelen gebruiken voor de voortgangsrapportage 
naar de MR.  

 
5. Draaiboek Covid (bijlage) 
Binnen alle Cadansscholen is dit plan hetzelfde. Sommige onderdelen zijn nog minder specifiek. 
Kunnen bepaalde onderdelen al op voorhand weer ingevoerd worden zoals onderdelen alvast in 
Teams zetten? We maken dit binnen het team bespreekbaar.  

 
6. Jaarverslag MR 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Enkele wijzigingen worden gedaan. Christel zit in de GMR 
ipv Rebecca.  
 

7. Schoolplan/Jaarplan 
We bespreken de school jaarplan ontwikkelingen van de Wegwijzer, de verschillende 

kwaliteitsteams en PLG's.  De doelen van de verschillende teams zijn niet smart genoeg,  Ze zijn 

niet genoeg meetbaar. De volgende keer komen we erop terug wanneer de doelen concreter 

zijn.  

 

8. Schoolgids 

De schoolgids is via de website te downloaden. Bij navraag bleek namelijk dat nieuwe ouders 

deze niet of nauwelijks lezen.  De link naar Scholen op de kaart staat op de homepage van de 

schoolwebsite. Het onderdeel leerlingenaantal klopt niet helemaal.  Het is jammer dat niet alle 

kwaliteiten van de school goed naar voren komen.  We spreken met elkaar het kopje resultaten, 

met name tav de advisering. Fijn dat er een groep nog doorstroomt na het 2e of 3e jaar op 

middelbaar onderwijs. Wat zegt dat over onze advisering?  

Besloten punten 



 

Afsluiting 

9. Rondvraag 
 Wat merken we als school bij leerlingen/ouders  qua inflatiezorgen? tot nu toe zien en horen 
we geen zorgen 
 Luizenpluizen? komt niet meer terug, kost veel onderwijstijd en verzorging is toch echt een taak 
voor thuis.   
Ervaringen met twee groepen 4?  zijn heel positief, werkt prettig, sfeer is goed en worden ook 
veel gezamenlijke activiteiten opgepakt voor de groepsvorming.  
Wat zijn de 1e ervaringen met de nieuwe rekenmethode? Het is pittig voor de leerkrachten als 
de leerlingen, niveau ligt hoger. Ook nog zoeken,  maar wel positief in gebruik en differentiatie 
Scholenmarkt groep 7/8 komt te vervallen. Waarom? De VO scholen organiseren zelf zoveel dat 
het geen meerwaarde heeft om dit nog te organiseren.  De info avond 7/8 blijft gewoon staan.  
Wat houdt het hart precies in?  Het hart staat symbool voor hoe we hier op De Wegwijzer met 
elkaar willen werken/spelen/zijn.. met onze kernwaarden geluk, veilig, gezond en samen. Alle 
leerlingen hangen in het hart ( naam op wasknijper). Uitgebreide beschrijving is afgelopen week 
ook naar alle ouders verstuurd via het Parro bericht op woensdag 14 sept.  
 
 

10. De vergadering wordt om 21.30u gesloten. 
 

- 


